Biuletyn
informacyjny
KONIECZNE ZMIANY
W STATUCIE

Ostatnia powszechna kampania zmiany statutów prawie we wszystkich
spó³dzielniach mieszkaniowych zrealizowana zosta³a w 2003 r. Tak sta³o siê
i w naszej Spó³dzielni, gdzie Zebranie Przedstawicieli Cz³onków uchwali³o
now¹ treæ Statutu, który zosta³ zarejestrowany 14.11.2003 r. wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Od tamtego czasu pojawi³y siê nowe dzia³ania prawne wywieraj¹ce wp³yw
na treæ statutów spó³dzielni mieszkaniowych, a to:
 wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 30 marca 2004 r., który uzna³ za
niezgodne z Konstytucj¹ cztery przepisy ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
 wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2005 r.  uznaj¹cy za
niezgodne z Konstytucj¹ dziesiêæ przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
 ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, która zmieni³a treæ czterdziestu artyku³ów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz osiemnastu artyku³ów ustawy Prawo spó³dzielcze.
Spó³dzielnie mieszkaniowe zosta³y zobowi¹zane do dostosowania swoich
statutów do wymagañ ustawy w terminie do 22 lipca 2006 r. Wymienione
wy¿ej wydarzenia prawne ju¿ oddzia³uj¹ na dzia³ania naszej Spó³dzielni, gdy¿
musimy stosowaæ ustawy, mimo ¿e zapisy w Statucie mamy inne.
Zarz¹d Spó³dzielni wraz z Komisj¹ Regulaminowo-Organizacyjn¹ Rady
Nadzorczej przygotowa³ propozycje zmian dostosowuj¹ce postanowienia
naszego Statutu do wymagañ ustawy z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, a tak¿e
uwzglêdniaj¹ce skutki wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego.
Przygotowany w Spó³dzielni projekt zmian bêdzie omawiany na Zebraniach Grup Cz³onkowskich i wprowadzony do porz¹dku obrad tegorocznego
Zebrania Przedstawicieli Cz³onków, poniewa¿ tylko ten organ naszej Spó³dzielni jest w³adny dokonaæ zmian w Statucie.
J.C.

Terminy Zebrañ Grup
Cz³onkowskich i Zebrania
Przedstawicieli Cz³onków
Jak co roku, tak i w tym odbêd¹ siê Zebrania Grup Cz³onkowskich oraz
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków. Poni¿ej podajemy terminy tych zebrañ
i w imieniu Zarz¹du zwo³uj¹cego te zebrania, zapraszamy wszystkich, dla
których istotne s¹ dalsze losy osiedli i ca³ej Spó³dzielni.
Og³oszenia z porz¹dkiem obrad bêd¹ oczywicie wywieszone na tablicach
og³oszeñ w klatkach schodowych, ale ju¿ teraz mo¿na sobie zarezerwowaæ
czas.
1. Osiedle CENTRUM
 18 IV 2006 r. (wtorek)
godz. 1600  Hajduka 17
2. Osiedle BOBREK-WSCHÓD
 19 IV 2006 r. (roda)
godz. 1600  Hajduka 17
3. Osiedle LIBURNIA
 20 IV 2006 r. (czwartek)
godz. 1600  Gimnazjum Nr 2
4. Osiedle PIASTOWSKIE
 24 IV 2006 r. (poniedzia³ek)
godz. 1600  Polna 3
5. Osiedle PODGÓRZE I
 25 IV 2006 r. (wtorek)
godz. 1600  Z. Kossak 6
6. Osiedle PODGÓRZE II
 26 IV 2006 r. (roda)
godz. 1600  Z. Kossak 6
7. Cz³onkowie Oczekuj¹cy
 27 IV 2006 r. (czwartek)
godz. 1500  Hajduka 17
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków
 25 V 2006 r. (czwartek)
godz. 1300  Z. Kossak 6
Zarz¹d

Nr 28/2006
kwiecieñ

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
życzą
wszystkim naszym
Mieszkańcom

Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni

Zmiana sposobu naliczania
op³at za windy w 2006 r.

Informujemy wszystkich mieszkañców, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Rady Nadzorczej nr 02/2005 zmieniono system naliczania op³at za windy.
Do dnia 31.12.2005 r. zgodnie z obowi¹zuj¹cym wówczas regulaminem
koszty zwi¹zane z utrzymaniem dwigu osobowego dzielono przez liczbê
osób zamieszkuj¹cych w budynku i na tej podstawie planowano op³atê.
Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. z póniejszymi
zmianami wprowadzi³a nowe podejcie do rozdzia³u kosztów.
I tak zgodnie z w/w ustaw¹ wszyscy cz³onkowie, którym przys³uguj¹ spó³dzielcze prawa do lokali s¹ obowi¹zani uczestniczyæ w wydatkach zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoci wspólnej (do takiej nale¿y
winda) w czêciach przypadaj¹cych na ich lokale. Dwig osobowy jest zaliczany do urz¹dzeñ s³u¿¹cych wszystkim w³acicielom nieruchomoci, bez
wzglêdu na to czy chc¹ z niego korzystaæ, czy nie. Tym samym wszyscy
posiadacze spó³dzielczych praw do lokali w danej nieruchomoci niezale¿nie
od po³o¿enia (parter lub piêtro) musz¹ pokrywaæ koszty utrzymania i eksploatacji dwigu.
Jak z powy¿szego wynika od 01.01.2006 r. jednostk¹ rozliczeniow¹ jest
udzia³ danego lokalu w nieruchomoci (tam, gdzie nie ma odrêbnych w³acicieli jednostk¹ rozliczeniow¹ jest powierzchnia u¿ytkowa lokalu). Od 1 kwietnia 2006 r. za dwig p³ac¹ równie¿ mieszkañcy parteru i 1 piêtra.
J.G.

NUMERY TELEFONICZNE
do Spó³dzielni Mieszkaniowej
Cieszynianka w Cieszynie
852-24-13
851-38-16
852-10-20
852-20-46
851-33-51
852-25-99
851-39-67

Sekretariat
Ksiêgowoæ
Inwestycje
Dzia³ Techniczny
ADM Centrum
ADM Liburnia
Kasa

851-38-15
852-02-18
852-02-40
851-33-50
852-00-77
852-17-49

Windykacje
Centrala
Czynsze
Dzia³ Cz³onkowski
Fax
ADM Podgórze

BILANS SPÓ£DZIELNI
ZA 2005 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2005 zgodnie z decyzj¹ Rady Nadzorczej
zosta³o zbadane przez bieg³ego rewidenta Pani¹ Barbarê Ku reprezentuj¹c¹
Zak³ad Us³ug Ksiêgowo-Finansowych EKSPERT w Bielsku-Bia³ej, przyjête
przez Radê Nadzorcz¹ i zakwalifikowane do zatwierdzenia przez Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków.
Skrócona wersja bilansu za 2005 r. w porównaniu do dwóch poprzednich
lat:
AKTYWA

31.12.2003 r.

A. Aktywa trwa³e

31.12.2004 r.

31.12.2005 r.

96.665

91.622

87.370

I. Wartoci niematerialne
i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa³e
III. Nale¿noci d³utoterminowe
IV. Inwestycje d³utoterminowe
V. D³ugoterminowe rozliczenia
miêdzyokresowe





2

75.337
6.211


72.472
5.855


70.433
5.483
81

15.117

13.295

11.371

B. Aktywa obrotowe

22.960

21.570

19.323

I.
II.
III.
IV.


17.952
3.273
1.735


16.315
3.381
1.924


14.500
3.024
1.799

Zapasy
Nale¿noci krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe
rozliczenia miêdzyokresowe

AKTYWA RAZEM
PASYWA

119.625
31.12.2003 r.

113.192
31.12.2004 r.

106.693
31.12.2005 r.

A. Kapita³ (fundusz) w³asny

74.718

72.413

70.694

I. Kapita³ (fundusz)
podstawowy
II. Nale¿ne wp³aty na kapit.
podst. (wielkoæ ujemna)
III. Udzia³y w³asne
IV. Kapita³ zapasowy
V. Kapita³ z aktualiz. wyceny

63.288

63.240

64.019

B. Zobowi¹zania i rezerwy
I. Rezerwy na zobowi¹zania
II. Zobowi¹zania
d³ugoterminowe
III. Zobowi¹zania
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia
miêdzyokresowe
PASYWA RAZEM

/-/

1.876

/-/

1.607

/-/

1.493


11.855
1.451


9.329
1.451


6.716
1.451

44.907

40.779

35.999


8.261

48
7.604

83
6.911

19.662

17.901

15.573

16.984

15.226

13.432

119.625

113.192

106.693

Jak wynika z opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za
2005 r. Spó³dzielnia osi¹gnê³a dobre wskaniki w zakresie p³ynnoci finansowej, jak równie¿ inne wskaniki finansowe, co wiadczy o stabilnej sytuacji Spó³dzielni.
J.G.

Skuteczny sposób
na zaleg³oci czynszowe
Ju¿ kilkaset spó³dzielni mieszkaniowych w kraju korzysta z nowego sposobu na lokatorów, którzy choæ mog¹  nie p³ac¹.
Wczeniej zarz¹dy negocjowa³y, prosi³y o wp³atê w ratach, godzi³y siê na
zw³okê. Sprawy trafia³y do s¹du, obrasta³y kosztami, w tym komorniczymi,
eksmisje udawa³y siê lub nie. Zarz¹dy spó³dzielni posz³y wiêc inn¹ drog¹.
Wspó³praca z Krajowym Rejestrem D³ugów (KRD) polega na tym, ¿e jeli
lokator zalega co najmniej dwa miesi¹ce z op³atami  wysy³a mu siê wezwanie do uregulowania nale¿noci. Potem w jego skrzynce na listy pojawia siê
powiadomienie o zamiarze wpisania do KRD, na specjalnym druku dostarczonym przez Rejestr. Niektórzy lokatorzy w panice pojawiaj¹ siê w administracjach z zaleg³ymi kwotami w garci. Oporni znajd¹ siê w Rejestrze 
a wtedy koniec z promocyjnymi telefonami komórkowymi, kredytami, zakupami na raty, dostêpem do kablówki czy Internetu. Ich nazwisko w KRD
wiadczy o notorycznym zaleganiu z p³atnociami i niewiarygodnoci finansowej.
Rada Nadzorcza naszej Spó³dzielni równie¿ rozwa¿a wspó³pracê z Krajowym Rejestrem D³ugów. Obecnie prowadzone s¹ rozmowy Zarz¹du z Jego
przedstawicielami uzgadniaj¹ce warunki tej wspó³pracy.
J.C.

JAK MIESZKAÆ BEZPIECZNIE...

Mam tu na myli brak zagro¿eñ ze strony instalacji i urz¹dzeñ gazowych
istniej¹cych w naszych mieszkaniach i budynkach. Aby cokolwiek, a wiêc
i gaz, siê pali³o, niezbêdny jest tlen i to w odpowiedniej iloci. Tlen jest te¿
niezbêdny do oddychania (o tym dalej w tym artykule). Potrzeba go wiêc
w mieszkaniu du¿o, przez ca³y czas.
Jego dostawê w odpowiedniej iloci zapewnia wietrzenie, a g³ównie sta³y
nawiew. Dawniej zapewnia³y to odpowiednio (zgodnie z norm¹) nieszczelne
okna. Obecnie wiele osób wymieni³o okna na nowe, z tzw. obwiedniowymi
zamkami, a o ich rozszczelnianiu nie chce nawet s³yszeæ. Stare okna te¿ niektórzy maj¹, ale dopasowane, uszczelnione ponad miarê.
Tymczasem: do pe³nego spalenia 1 m3 gazu potrzeba 10 m3 wie¿ego
powietrza. Ogieñ w junkersie pali siê wtedy niebiesko i przeroczycie.
Czerwony kolor mo¿e wiadczyæ o nieprawid³owym spalaniu. W niepe³nym
spalaniu wytwarza sie tlenek wêgla  gaz truj¹cy, bezwonny, bez smaku,
ciê¿szy od powietrza, ciel¹cy sie po pod³odze, wydobywaj¹cy siê z junkersów i piecy wêglowych  okleja hemoglobinê w naszej krwi 300 razy
silniej ni¿ tlen, zatruwa wiêc nasz organizm bardzo szybko, ju¿ przy niewielkim stê¿eniu. Cz³owiek odczuwa sennoæ, dusznoæ, nagle traci przytomnoæ, jeli szybko kto nie udzieli mu pomocy, zapada w pi¹czkê toksyczn¹, mózg i ca³y centralny uk³ad nerwowy obumiera nieodwracalnie!
Jeli wie¿e powietrze, zawieraj¹ce tlen nie wp³ynie w odpowiedniej iloci
przez okna (bo je uszczelnilimy zbytnio), to spalaj¹cy siê gaz sam sobie
poradzi z tym fantem  powstanie odwrotny ci¹g w przewodach wentylacyjnych a nawet w spalinowych!
Apelujê, proszê, wrêcz krzyczê  nie b¹dmy samobójcami mimo woli.

... ZDROWO ...

Tu z kolei chodzi mi o mikroklimat w naszych mieszkaniach. W³aciwy to:
temperatura 18 ÷ 22°C i wilgotnoæ 55 ÷ 60%. Inne warunki temperaturowe
odczuwamy od razu  jest nam za zimo lub za gor¹co. Z odczuwaniem z³ej
wilgotnoci jest gorzej. Po szybach zamkniêtych na g³ucho okien sp³ywa para
wodna, jej kropelki osadzaj¹ siê na tapetach w najzimniejszych miejscach
cian i w rogach, gdzie najmniej kr¹¿y powietrze, tworzy siê pleñ i grzyb,
le siê czujemy, boli nas g³owa. Wtedy interweniujemy w Administracji, ¿e
to ona ma co z t¹ wilgoci¹ zrobiæ. Radê, ¿eby otwieraæ okna i montowaæ
nawiewniki wielu ludzi uwa¿a za obraliw¹ (przecie¿ wietrzê).
Tymczasem: otwieraj¹c okna wyprowadzamy na zewn¹trz (oknem i kana³em wentylacyjnym) równie¿ wilgoæ, któr¹ cz³owiek wytwarza swoj¹ codzienn¹ dzia³alnoci¹ (gotowanie, mycie, pranie i suszenie tego prania, k¹panie,
oddychanie). Doros³a osoba wydziela w wydychanym powietrzu 50 gramów
wody na godzinê (!), a przecie¿ oddychamy ca³e 24 godziny na dobê. Okap
nad kuchni¹ te¿ nie pomo¿e zw³aszcza, ¿e NIE WOLNO MONTOWAÆ WENTYLACJI ELEKTRYCZNEJ  ZBIORCZE PRZEWODY! Chcesz wiedzieæ
ile wilgoci powstaje z prania, zwa¿ je przed w³o¿eniem do pralki i po wyjêciu
 te kilogramy wody masz potem na cianie i oknie!
Nadmiar wilgoci to z³e samopoczucie, alergie ró¿nego rodzaju bóle g³owy,
nawet zatrucia.

... I CIEP£O

Ludzie czêsto myl¹, ile to zaoszczêdz¹ pieniêdzy w sezonie grzewczym,
uszczelniaj¹c ca³kowicie okna, drzwi a nawet (o zgrozo) kratki wentylacyjne
w cianach i drzwiach ³azienki.
Tymczasem: postêpuj¹c tak, oprócz wszystkich wy¿ej opisanych zagro¿eñ
i z³ego samopoczucia wrêcz podra¿aj¹ koszty ogrzewania. Jest bowiem naukowo potwierdzone, ¿e im bardziej wilgotne powietrze, tym wiêcej trzeba
ciep³a, by je ogrzaæ. A oto kilka rad, jak zracjonalizowaæ koszty c.o. (tabelkê,
ile wynios³y one przeciêtnie w ubieg³ym roku na m2 powierzchni u¿ytkowej
miesiêcznie w ka¿dym budynku równie¿ zamieszczamy w Biuletynie):
* Zakrêcaj zawory termostatyczne, kiedy nikogo nie ma w domu lub gdy
na dworze jest ciep³o. Zostawiaj drzwi wewnêtrzne otwarte, by zapewniæ
równomierne ogrzanie wszystkich pomieszczeñ.
* Przed wietrzeniem mieszkania zakrêæ zawory, by gor¹ce kaloryfery nie
ogrzewa³y zimnego powietrza na zewn¹trz, a czujniki nie reagowa³y
zwiêkszeniem dop³ywu czynnika grzewczego.
* Nie zas³aniaj grzejników d³ugimi zas³onami  ciep³e powietrze bêdzie
kr¹¿yæ miêdzy nimi a kaloryferem i szybko sch³odzi siê od okna. Nie
doæ, ¿e nie ogrzeje pomieszczenia, to spowoduje dodatkowe zu¿ycie
energii.
* Nie zas³aniaj zaworu termostatycznego zas³onami lub ¿aluzjami  zas³oniêty le ocenia temperaturê w mieszkaniu i niew³aciwie reguluje dop³yw ciep³a.
* Nie susz mokrych rzeczy na kaloryferach  gdy ¿eberka s¹ sch³adzane,
zawór otwiera sie, by dostarczyæ wiêcej ciep³a i grzejnik ma wy¿sza temperaturê, ni¿ powinien.
* Za grzejnikiem mo¿na przykleiæ specjaln¹ foliê odbijaj¹c¹ ciep³o  nie
bêdziemy wtedy ogrzewaæ ciany i atmosfery, tylko pokój.
Kto powie: Sezon grzewczy dobiega koñca, wiêc teraz te rady psu na
budê. Ale w³anie teraz, gdy jest coraz cieplej oszczêdzimy du¿o, stosuj¹c sie
do tych zaleceñ. A jak nabierzemy wprawy, to na przysz³oæ jak znalaz³!
Wszystkie wy¿ej przedstawione tematy wi¹¿¹ siê z sob¹ jednym w¹tkiem:
SPRAWNA WENTYLACJA GRAWITACYJNA.
St¹d przegl¹dy kominiarskie przewodów kominowych, przegl¹dy techniczne gazowej instalacji (badanie sprawnoci urz¹dzeñ trzeba zleciæ samemu,
najlepiej robiæ to raz w roku a jeli fachowiec stwierdzi ich z³y stan, trzeba je
naprawiæ lub wymieniæ). Prosimy te¿ zg³aszaæ w administracjach wszystkie
zauwa¿one nieprawid³owoci w funkcjonowaniu wentylacji, kominów, zaworów termostatycznych itp. a tak¿e stosowaæ siê póniej do zaleceñ Spó³dzielni.
A.W.

Koszty oraz dop³aty i zwroty
w budynkach bez podzielników
Grupa wêz³ów CO
Hajduka 17
Bro¿ka 3

Chrobrego 6

Koszty
z³/m2/miesi¹c
2,93

Nale¿na
dop³ata z³/m2
0,00

Nale¿ny
zwrot z³/m2
1,11

Moniuszki 18

2,71

0,00

1,15

w. Jerzego 5

2,45

0,00

1,19

Grupa wêz³ów CO

Koszty
z³/m2/miesi¹c
2,09

Nale¿na
dop³ata z³/m2
5,66

Nale¿ny
zwrot z³/m2
0,00

Skrzypka 1

2,15

0,00

1,24

2,92

1,68

0,00

Kossak 14e

2,58

0,00

1,25

w. Jerzego 7

2,87

1,57

0,00

Kar³owicza 5

2,59

0,00

1,28

Hallera 2

2,76

1,39

0,00

Macierzy Szkolnej 5

2,55

0,00

1,53

Hallera 4

2,97

1,18

0,00

Bielska 39

2,51

0,00

1,56

2,85

0,00

1,64

Moniuszki 22f

2,97

1,15

0,00

Szymanowskiego 12

Bro¿ka 15

2,91

1,13

0,00

Szopena 18

2,28

0,00

1,87

2,88

0,00

2,74

Moniuszki 15

2,62

0,93

0,00

Popio³ka 7

Kamienna 3h

2,44

0,91

0,00

Bro¿ka 18

1,89

0,00

3,06

2,49

0,00

3,16

Bro¿ka 17

2,80

0,81

0,00

Kraszewskiego 1

Bro¿ka 1

2,62

0,71

0,00

Szymanowskiego 3

2,85

0,00

3,28

2,75

0,00

5,14

2,07

0,00

5,30

Filasiewicza 9

2,68

0,69

0,00

Ciencia³y 1

Szymanowskiego 6

2,64

0,64

0,00

Barteczka 23

Skrzypka 2a

2,47

0,64

0,00

Bro¿ka 12

2,95

0,59

0,00

Barteczka 29

2,51

0,54

0,00

rednie koszty, dop³aty i zwroty
w budynkach z podzielnikami

Filasiewicza 11

2,92

0,54

0,00

Kamienna 3b

2,35

0,52

0,00

Popio³ka 12a

2,80

0,44

0,00

Bro¿ka 4

2,92

0,39

0,00

Szymanowskiego 10

3,12

0,38

0,00

Górna 29B

2,97

0,36

0,00

Moniuszki 16

3,19

0,33

0,00

Bro¿ka 6

2,83

0,30

0,00

Moniuszki 22c

2,90

0,30

0,00

Górna 29

3,13

0,19

0,00

Moniuszki 26

2,85

0,15

0,00

Bro¿ka 2

2,75

0,11

0,00

Macierzy Szkolnej 1

2,81

0,04

0,00

Szymanowskiego 1

2,28

0,00

0,00

Skrzypka 4

2,54

0,00

0,03

Bro¿ka 7

2,86

0,00

0,08

Szymanowskiego 14

3,10

0,00

0,09

Polna 3f

2,29

0,00

0,15

Kossak 10b

2,50

0,00

0,15

Szymanowskiego 8

2,81

0,00

0,18

Kamienna 3e

2,23

0,00

0,21

Bro¿ka 10

3,18

0,00

0,21

Szopena 24

2,44

0,00

0,32

Moniuszki 24

2,49

0,00

0,41

w. Jerzego 11

2,63

0,00

0,44

Kossak 8d

2,64

0,00

0,49

Popio³ka 3

1,84

0,50

0,00

Kamienna 1

2,14

0,00

0,53

Szopena 22

1,72

0,47

0,00

Popio³ka 10

2,77

0,00

0,53

Morcinka 9

1,68

0,46

0,00

Górna 29A

3,01

0,00

0,66

Popio³ka 5d

1,90

0,44

0,00

Bro¿ka 13

2,79

0,00

0,71

Popio³ka 1

1,73

0,41

0,00

Bro¿ka 11

2,58

0,00

0,76

Popio³ka 2

1,56

0,40

0,00

Polna 3b

2,21

0,00

0,93

Bielska 41

2,03

0,37

0,00

Kossak 12b

2,79

0,00

0,94

Bro¿ka 25

1,79

0,28

0,00

Szymanowskiego 7

2,65

0,00

0,99

Koszty
z³/m2/miesi¹c

Nale¿na
dop³ata z³/m2

Nale¿ny
zwrot z³/m2

Kossak 14b

2,06

2,16

0,00

Szymanowskiego 1

1,65

1,80

0,00

Popio³ka 6

1,57

1,80

0,00

Wêgielna 3e

1,53

1,68

0,00

Kossak 10e

1,75

1,53

0,00

Hallera 6

1,85

1,51

0,00

Korfantego 8

1,75

1,33

0,00

Kossak 8a

1,85

1,30

0,00

Korfantego 6

1,53

1,30

0,00

Wêgielna 3g

1,54

1,28

0,00

Górna 29C

2,16

1,20

0,00

Kar³owicza 3

1,60

1,10

0,00

Morcinka 7

1,71

1,00

0,00

Bro¿ka 24

1,70

0,92

0,00

Popio³ka 14

2,12

0,91

0,00

Grupa wêz³ów CO

Bro¿ka 14

2,14

0,87

0,00

Popio³ka 16

1,84

0,84

0,00

Korfantego 4

1,74

0,69

0,00

Wêgielna 3b

1,42

0,68

0,00

Bro¿ka 23

1,73

0,60

0,00

Szymanowskiego 2

1,73

0,59

0,00

Bobrecka 14

2,43

0,56

0,00

Popio³ka 9

1,68

0,51

0,00

dokoñczenie na nastêpnej stronie

dokoñczenie ze strony poprzedniej

Grupa wêz³ów CO

Koszty
z³/m2/miesi¹c

Nale¿na
dop³ata z³/m2

Nale¿ny
zwrot z³/m2

Bro¿ka 20

1,56

0,23

0,00

Popio³ka 4

1,67

0,13

0,00

Popio³ka 11

1,75

0,09

0,00

Bro¿ka 22

1,65

0,06

0,00

Popio³ka 8

1,83

0,02

0,00

Morcinka 1c

1,78

0,00

0,01

Kossak 16A

1,76

0,00

0,20

Bro¿ka 19

1,49

0,00

0,22

Popio³ka 5b

1,97

0,00

0,24

Kossak 16B

1,75

0,00

0,28

Bro¿ka 5

2,25

0,00

0,33

Popio³ka 12c

1,93

0,00

0,34

Barteczka 27

1,79

0,00

0,35

Kraszewskiego 1A

1,73

0,00

0,55

Morcinka 1f

1,74

0,00

0,70

Bro¿ka 21

1,77

0,00

0,76

Bro¿ka 16

2,08

0,00

1,00

Kossak 14c

2,03

0,00

1,34

Popio³ka 13

2,22

0,00

2,13

Bro¿ka 9

1,84

0,00

3,62

Kossak 12e

2,10

0,00

4,87

ROZLICZENIE KOSZTÓW
CIEP£A ZA 2005 r.

Jak co roku w kwietniu otrzymali Pañstwo rozliczenie kosztów c.o. za rok
poprzedni. Ale tym razem znacznie wiêcej by³o dop³at ni¿ poprzednio. Wyst¹pi³y nawet w budynkach nieopodzielnikowanych, co siê raczej nie zdarza³o.
Obok drukujemy rzeczywiste koszty ³¹czne c.o. w poszczególnych budynkach
w przeliczeniu na 1 m2 pow. u¿ytkowej mieszkania oraz nale¿nych zwrotów
i dop³at (w mieszkaniach opodzielnikowanych jest to oczywicie koszt redni
dla ca³ego budynku), a poni¿ej kilka s³ów wyjanienia, dlaczego tak siê sta³o.
Od stycznia 2005 r. nast¹pi³o, na skutek decyzji Rady Nadzorczej, zindywidualizowanie zaliczek na poszczególne budynki, a nawet ich czêci pod³¹czone do jednego wêz³a. Wyst¹pi³y te¿ obni¿ki zaliczek w wiêkszoci budynków.
W trakcie roku by³y one analizowane i dla czêci mieszkañców podwy¿szane.
Niestety zima okaza³a siê sroga, sro¿sza ni¿ zak³adalimy.
Dodatkow¹ zmian¹ jest te¿ sposób rozliczania kosztów zmiennych w budynkach opodzielnikowanych, przyjêty nowelizacj¹ Regulaminu rozliczania
kosztów ciep³a, który w ca³oci drukowalimy w Biuletynie nr 24/2004. Zgodnie z nim koszty zmienne ciep³a ogrzewaj¹ce pomieszczenia wspólne od
2005 r. s¹ rozliczane proporcjonalnie do pow. u¿ytkowej mieszkañ w zale¿noci od wielkoci tej wspólnej powierzchni w danym budynku, a nie jak dot¹d
proporcjonalnie do iloci dzia³ek odparowanych w poszczególnych mieszkaniach. Jest to sposób zalecany w literaturze fachowej jako bardziej obiektywny, poniewa¿ nie uzale¿nia kosztów ogrzania klatek i piwnic od iloci dzia³ek
w mieszkaniach (a wiêc od stopnia oszczêdnoci mieszkañców) tylko od udzia³u
danego mieszkania w nieruchomoci.
Wa¿ne jest, aby przy analizowaniu wysokoci zwrotów i dop³at i porównywaniu siê z s¹siadami lub znajomymi z innych budynków sprawdzaæ, jakie
s¹ rzeczywiste koszty ogrzewania i ile wnielimy zaliczkowo op³aty do Spó³dzielni przez ca³y rok. Dop³ata lub zwrot jest wynikiem porównania tych
dwóch wielkoci. Warto te¿ zastanowiæ siê, dlaczego koszty w moim mieszkaniu (obojêtne, opodzielnikowanym czy nie) s¹ wy¿sze (jeli s¹) ni¿ rednia
i ni¿ w innym budynku. I dlaczego nieopodzielnikowani p³ac¹ o oko³o
1,00 z³/m2 wiêcej, ni¿ opodzielnikowani za ciep³o!
Poniewa¿ dop³at jest dosyæ du¿o, a niektóre wynosz¹ nawet kilkaset z³otych, mo¿na sk³adaæ pisma o roz³o¿enie tej p³atnoci na raty. Zarz¹d rozpatrzy wszystkie, które wp³yn¹ do Spó³dzielni, a od tych ratalnych wp³at nie
bêd¹ naliczane odsetki.
A.W.

INFORMACJA

Ponownie przypominamy naszym cz³onkom, ¿e w Biuletynie mo¿na bezp³atnie zamieszczaæ og³oszenia o chêci zamiany mieszkania.
Treæ og³oszenia nale¿y z³o¿yæ w Sekretariacie Spó³dzielni podaj¹c nr telefonu kontaktowego. Og³oszenie zostanie opublikowane w kolejnym wydaniu Biuletynu.
J.C.

CHCÊ MIESZKAÆ W CZYSTYM OSIEDLU...

Jestem przekonana, ¿e tak myl¹ wszyscy. Ale czy wszyscy postêpuj¹ tak,
by to by³a rzeczywistoæ? Niestety nie.
Najwiêksza bol¹czka naszych osiedli to oczywicie psie odchody. Od lat
jednym z g³ównych w¹tków dyskusji zebrañ mieszkañców jest próba odpowiedzi na pytanie: co z tym fantem zrobiæ?
Zamontowalimy kosze na psie odchody. Na razie po jednym na ka¿dym
osiedlu, ale i tak ludzie wrzucaj¹ tam wszystkie inne mieci, zdjêcie to potwierdzaj¹ce ukaza³o siê nawet w ostatnim G³osie Ziemi Cieszyñskiej.
W tym roku zakupimy kolejne kosze za pieni¹dze z podatku za psy op³acanego
w naszych administracjach.
Osobicie cieszê siê, ¿e jest chocia¿ kilka osób na ka¿dym osiedlu, które
stosuj¹ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w miecie  Uchwa³y Rady Miejskiej nakazuj¹cej zbieraæ i wyrzucaæ do kosza odchody swoich czworono¿nych pupilów. Mam nadziejê, ¿e bêdzie Ich przybywaæ.
Bo to, co ukaza³o siê spod topniej¹cego niegu, by³o obrzydliwe. Szlaczki wzd³u¿ chodników, na trawnikach, przy placach zabaw(!). Dojdzie do tego,
¿e zaczniemy ogradzaæ miejsca, gdzie nie wolno wprowadzaæ psów ani ich
wypuszczaæ na 6-metrowych smyczach, bo niektórzy ich w³aciciele nie maj¹
wyobrani  puszczaj¹ psy tam, gdzie absolutnie nie powinno ich byæ. Drugim naszym dzia³aniem jest wspó³praca ze Stra¿¹ Miejsk¹. Stra¿nicy maj¹
w obowi¹zkach pouczanie i nak³adanie mandatów na osoby wyprowadzaj¹ce
swe psy bez smyczy lub na tereny, na których nigdy nie powinny siê one pojawiæ. Administracje i Rady Osiedlowe bêd¹ Stra¿ników o takich osobach
i miejscach, gdzie mo¿na je znaleæ, informowaæ.
Tak¿e my, s¹siedzi, ofiary bezmylnoci tych niew³aciwie siê zachowuj¹cych nie b¹dmy obojêtni  zwracajmy im uwagê zawsze, ilekroæ na ni¹ zapracowali!

...I W CZYSTEJ KLATCE SCHODOWEJ!

Ale nie wszyscy regularnie sprz¹taj¹  myj¹ i zamiataj¹ klatkê schodow¹.
Niestety, z wypowiedzi cz³onków Spó³dzielni wynika, ¿e dzieje siê tak
w wielu klatkach. A przecie¿ Regulamin u¿ywania lokali i porz¹dku domowego nakazuje solidarnie sprz¹taæ klatkê schodow¹ od podestu, na którym mieszkamy, do podestu piêtro ni¿ej lub do drzwi wejciowych do budynku albo do
piwnicy, jeli mieszkamy na parterze. Gdzie nasze poczucie obowi¹zku? Gdzie
szacunek dla s¹siadów? Gdzie wstyd przed goæmi, którzy do nas lub naszych
s¹siadów przychodz¹  co oni sobie myl¹ widz¹c zamiecon¹, nieumyt¹ posadzkê schodów. Oczywicie potêpiam w ten sposób tylko tych niesubordynowanych.
Inny problem na klatce to ulotki. Roznosz¹ je osoby zatrudnione przez
firmy reklamowane w tych ulotkach. Mo¿emy tych osób na klatkê nie wpuszczaæ, gdy dzwoni¹ na domofon, ale mo¿emy te¿ nakleiæ na drzwi wejciowe
nalepkê CZYSTY PUNKT. Jest do pobrania  za darmo  w naszych administracjach osiedlowych. Próbujemy te¿ walczyæ z samymi firmami reklamuj¹cymi siê poprzez te ulotki. Za¿¹dalimy zaprzestania wyk³adania ulotek
w klatkach schodowych lub podpisania umowy o odp³atnym ich sprz¹taniu.
Odpowiadaj¹ niechêtnie lub wcale, ale nie poddalimy siê jeszcze. Gdy bêdziemy zamawiaæ nowe skrzynki na listy  zobowi¹zuje nas do tego ustawa 
bêd¹ one mia³y te¿ pojemnik na ulotki. Mo¿e to spowoduje, ¿e nie bêd¹ siê
one wala³y pod nogami na klatce schodowej.
A.W.

Sk³ad Prezydium
i Komisji Rady Nadzorczej
Prezydium Rady Nadzorczej:
Przewodnicz¹cy
Marek Kochanowski
Z-ca Przewodnicz¹cego
W³adys³aw Pota¿
Sekretarz
Dariusz Itner
Cz³onek
Bo¿ena Nowakowska
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹ca
Cz³onek
Cz³onek

Bo¿ena Nowakowska
Zbigniew Tomanek
Kazimierz Solowski

Komisja Regulaminowo-Organizacyjna:
Przewodnicz¹cy
Henryk S³owiok
Cz³onek
Dariusz Itner
Cz³onek
Leszek Skudrzyk
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
Przewodnicz¹ca
Alina Matysiak
Cz³onek
Jan Kokoszyñski
Cz³onek
Gabriela Sitarz-Fujak

PLAN REMONTÓW NA 2006 r.

Osiedle CENTRUM
ocieplenia budynków:
 dokumentacja techniczna (Hallera 2, 4 i 6),
 docieplenie cian budynków we³n¹ mineraln¹ (Hallera 2),
 docieplenie ciany szczytowej wschodniej we³n¹ mineraln¹ (Górna 29B i C),
roboty drogowe:
 wykonanie dojazdu pod budynki dla samochodów uprzywilejowanych i ewentualnego parkingu nad budynkiem nr 6 (Hallera 2, 4, 6)  w zale¿noci od decyzji ostatecznej Rady Nadzorczej,
 demonta¿ starych schodów terenowych i wykonanie nowych z kostki brukowej ma³ej
szorstkiej (Kraszewskiego 1),
 wykonanie nowych schodów terenowych w chodniku miêdzy budynkami (Kraszewskiego 1, 1A),
 wykonanie nowego parkingu (Górna 29),
 remont schodów i podestów (Chrobrego 6 kl. a i d),
roboty elektryczne:
 monta¿ czujników ruchu przy oprawach owietleniowych przed budynkiem (Chrobrego 6),
 remont instalacji odgromowej na dachu budynku zgodnie z protoko³em z pomiarów
(Bobrecka 14),
 wykonanie instalacji odgromowej  czêæ dachowa i podziemna (Chrobrego 6),
 wykonanie owietlenia dojcia do mietnika na czujnik ruchu (Chrobrego 6),
 wymiana opraw owietleniowych przed wejciem do budynku na oprawy
z czujnikiem ruchu (Bobrecka 14),
 monta¿ instalacji grzewczej do rynien i rur spustowych (Bielska 41, Chrobrego 6,
Bielska 39,Kraszewskiego 1 i 1A),
roboty murarskie:
 ob³o¿enie schodów i podestów przed wejciami do budynku lastrykiem p³ukanym,
wymiana wycieraczek na buty (¯wirki i Wigury 10a kl. a, b, c, d),
 po³o¿enie p³ytek na podecie przed wejciem do budynku (Górna 29b kl. a, b),
 remont schodów terenowych i podestu przed wejciem do budynku z lastryka p³ukanego (Bielska 39),
 remont schodów terenowych, ob³o¿enie lastrykiem p³ukanym (Bielska 41),
 wykonanie nowych podestów z lastryka p³ukanego przed wejciami do budynku
³¹cznie z wymian¹ wycieraczek na buty (Kraszewskiego 1, 1A),
 zmniejszenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi do kot³owni (Hallera 4),
roboty posadzkarskie:
 wykonanie nowej wylewki balkonowej ³¹cznie z wymian¹ izolacji przeciwwodnej
i obróbek blacharskich  wg zg³oszeñ do 2006 r.,
roboty stolarskie:
 wymiana drzwi wejciowych na galerie (Bielska 41),
 zmniejszenie pow. i wstawienie okien, zamurowanie dolnych otworów okiennych,
wykonanie poprawek malarskich po wymianie na klatkach schodowych i w pralni,
suszarni, wózkowni (Hallera 2),
roboty zduñskie:
 postawienie nowego pieca kaflowego (Bobrecka 26, ¯wirki i Wigury 10a),
roboty lusarskie:
 przeróbka balustrad bocznych balkonów zgodnie z decyzj¹ WINB (Hallera 2, 4 i 6),
 remont balustrad balkonowych od strony po³udniowej (Hallera 2),
 wykonanie os³on przeciwwietrznych przy drzwiach wejciowych do budynku (Hallera 2),
 wykonanie zadaszeñ bocznych balkonów ostatniej kondygnacji (Hallera 2),
 wykonanie zadaszeñ nad balkonami ostatniej kondygnacji (Bielska 41),
Osiedle BOBREK-WSCHÓD
ocieplenia budynków:
 docieplenie cian budynku do V kondygnacji styropianem z trzech stron, VI kond.
we³n¹ mineraln¹z czterech stron, odnowienie coko³u i wejæ do budynku, prze³o¿enie opaski wokó³ budynku (Barteczka 29),
 dokumentacja techniczna (Barteczka 29),
 dokoñczenie ubieg³orocznych prac docieleniowych Barteczka 23,
roboty dekarskie:
 wykonanie nowego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego, monta¿ niego³apów i dojæ do kominów, wymiana obróbek blacharskich przy dociepleniu i uzupe³nieniu gontu (Barteczka 29),
 dokoñczenie prac dekarskich ubieg³orocznych (Barteczka 23 i 27),
roboty drogowe:
 wykonanie odwodnienia chodnika przy kl. c, wyd³u¿enie rygolu (Barteczka 23),
 prze³o¿enie chodnika przed budynkiem (Skrzypka 4),
roboty malarskie:
 malowanie cian i stropów klatek schodowych i piwnic (Barteczka 23),
roboty stolarskie:
 wymiana okien po³aciowych (Barteczka 29),
 wymiana okien trójk¹tnych w mieszkaniach 10, 19, 20, 21, 31 (Barteczka 29),
roboty lusarskie:
 wykonanie przepierzeñ miêdzy balkonami V kondygnacji (Barteczka 29),
Osiedle LIBURNIA
ocieplenia budynków:
 docieplenie elewacji balkonowej (Chopina 24, w. Jerzego 7, Szymanowskiego 7),
 docieplenie elewacji frontowej i 2 cian szczytowych (Moniuszki 22),
roboty dekarskie:
 naprawa i czêciowa wymiana rynien i rur spustowych (Moniuszki 22),
 usuwanie przecieków,
roboty drogowe:
 wykonanie chodnika z kostki brukowej (Szymanowskiego 1014, Filasiewicza
911, Kar³owicza 5, Moniuszki 15, 24),
 wykonanie chodnika w szczycie (Chopina 18),
 wykonanie chodnika z kostki brukowej  dojcie i wzd³u¿ budynku (Macierzy Szkolnej 5),

 wykonanie placu pod trzepakiem(Szymanowskiego 3),
 wykonanie placu przed mietnikiem (Chopina 22),
 wykonanie schodów obok placu zabaw (Chopina 2224),
roboty elektryczne:
 wymiana przy³¹cza + wy³. p.po¿. (w. Jerzego 7),
roboty murarskie:
 wykonanie podestów, wejcia lastrico (Macierzy Szkolnej 5, Kar³owicza 5 kl. a),
 wykonanie posadzek balkonowych (wg zg³oszeñ),
roboty stolarskie:
 wymiana okien klatek schodowych z czêciowym zamurowaniem otworów (Moniuszki 22),
 wykonanie zadaszeñ balkonów IV p. (Chopina 22, w. Jerzego 7, Szymanowskiego 7),
 wymiana cianek balkonów (w. Jerzego 7),
 wymiana cianek balkonów (Szymanowskiego 7),
roboty lusarskie:
 wykonanie zadaszeñ balkonów IV p. (Chopina 24, w. Jerzego 7, Szymanowskiego 7),
 wymiana cianek balkonów (w. Jerzego 7),
Osiedle PIASTOWSKIE
docieplenia budynków:
 docieplenie elewacji balkonowej (Kamienna 1),
roboty drogowe:
 wykonanie miejsc postojowych (Kamienna 1),
roboty malarskie:
 malowanie balustrad balkonowych (chlorokauczuk)  (Kamienna 1),
 malowanie sufitów balkonów (Kamienna 1),
roboty murarskie:
 wykonanie posadzek balkonowych i w mieszkaniach (wg zg³oszeñ),
 monta¿ kapinosów (Kamienna 1),
roboty stolarskie:
 dopasowanie stolarki okiennej (wg zg³oszeñ),
roboty lusarskie:
 zadaszenie nad loggi¹ ostatniej kondygnacji (Polna 3 dg, Kamienna 3 ah, Wêgielna 3 ag),
roboty dekarskie:
 wykonanie orynnowania daszków wiatro³apu (Polna 3 dg, Kamienna 3 ah, Wêgielna 3 ag),
Osiedle PODGÓRZE I
docieplenia budynków:
 docieplenie cian pod³u¿nych (Bro¿ka 10, 12, 14, 15, 16, 17, 3, 5, 7),
 malowanie cian szczytowych (Bro¿ka 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17),
roboty drogowe:
 remont chodników przy schodach terenowych (Morcinka 1 a, b, d, e, f, g),
 remont schodów terenowych (Morcinka 1 a, b, d, e, f, g, Popio³ka 10 /szczyt budynku/),
 przek³adka opaski przed budynkiem (Bro¿ka 3, 5, 7, 12, 17),
 przek³adka opaski przy budynku (Bro¿ka 10, 14, 15, 16),
 regulacja studzienki (Popio³ka 7),
 remont chodnika (Popio³ka 7),
 remont rygola (Popio³ka 7),
 pod³¹czenie rygola do studzienki (Popio³ka 11, 13),
 wykonanie rygola za budynkiem (Popio³ka 11, 13),
roboty izolacyjne:
 uszczelnianie z³¹czy,
roboty malarskie:
 malowanie balkonów  ciany boczne i sufity (Bro¿ka 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15 16,
17),
 poprawki malarskie po wymianie drzwi (Bro¿ka 3, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17),
roboty murarskie:
 tynkowanie: coko³y, wiatro³ap, boki i ekrany loggii (Bro¿ka 10, 12, 14, 15, 16, 17, 3,
5, 7),
roboty posadzkarskie:
 remont posadzek w mieszkaniach (wg zg³oszeñ),
 remont posadzek balkonowych (wg zg³oszeñ),
roboty stolarskie:
 naprawa + wymiana stolarki okiennej (wg zg³oszeñ),
 wymiana drzwi (Bro¿ka 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17),
roboty lusarskie:
 wykonanie zadaszenia balkonów (Bro¿ka 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, Z. Kossak 12),
Osiedle PODGÓRZE II
docieplenia budynków:
 docieplenie cian  strona balkonowa (Bro¿ka 21, 22),
 tynk: coko³y, ekrany i boki loggii (Bro¿ka 21, 22),
roboty drogowe:
 przek³adka opaski przy budynku (Bro¿ka 22),
 naprawa dróg po sezonie zimowym (wg zg³oszeñ),
 przek³adka opaski przy budynku po robotach dociepleniowych (Bro¿ka 21),
roboty malarskie:
 malowanie cian bocznych, sufitów i ekranów loggii (Bro¿ka 21, 22),
 poprawki malarskie po wymianie drzwi wejciowych (Bro¿ka 24 i 25),
roboty stolarskie:
 wymiana drzwi wejciowych do budynków (Bro¿ka 24, 25),
roboty stolarskie:
 naprawa + wymiana stolarki okiennej (wg zg³oszeñ),
roboty izolacyjne:
 uszczelnianie z³¹cz (wg zg³oszeñ),
roboty lusarskie:
 drobne naprawy (wg zg³oszeñ),
roboty elektryczne:
 remont instalacji odgromowej po przegl¹dzie (wg zg³oszeñ).

ANALIZA KOSZTÓW
WYWOZU NIECZYSTOCI STA£YCH
W LATACH 20032005
Lp.

Nazwa osiedla

Koszty z³/osobê
2003

2004

2005

3,11

3,29

3,16

1.

Liburnia

2.

Liburnia wie¿owce

3,50

3,80

3,68

3.

Centrum

3,76

3,41

3,35

4.

Podgórze I

3,60

3,98

4,12

5.

Podgórze II

3,39

3,49

3,77

6.

Piastowskie

3,37

3,49

3,65

7.

Bobrek

7,16

4,12

3,58

Jak z powy¿szej tabeli wynika, koszty wywozu mieci na wiêkszoci
osiedli rosn¹. Wp³yw na to z pewnoci¹ maj¹ coraz lepsze opakowania
towarów codziennego u¿ytku.
Czy mo¿emy zmniejszyæ te koszty? Tak, mo¿emy; segreguj¹c odpady:
plastik, szk³o, papier, metale. Pamiêtajmy jednak, by posegregowane
i pozgniatane opakowania by³y wk³adane do odpowiednio oznakowanych
worków w podwórkach gospodarczych, a nie trafia³y do ogólnych pojemników.
Wp³yw na koszty wywozu nieczystoci sta³ych ma równie¿ zwyczaj podrzucania do podwórek gospodarczych lub obok nich starych mebli, foteli,
krzese³, lodówek i innego sprzêtu. Administracje organizuj¹ wywóz tych przedmiotów wielkogabarytowych, co równie¿ kosztuje. Powinni to zrobiæ sami
mieszkañcy  kuku³ki  na w³asny koszt, a nie obarczaæ kosztami innych,
którzy tego nie robi¹.
Nowe przepisy prawne zobowi¹zuj¹ sprzedawców urz¹dzeñ AGD do odbioru od kupuj¹cego starego sprzêtu na w³asny koszt.
Przypominamy równie¿, ¿e Zak³ad Gospodarki Komunalnej prowadzi odbiór odpadów wielkogabarytowych przy ul. £ukowej w ka¿d¹ rodê robocz¹
miesi¹ca w godz. 10001600 oraz w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w godz. 8001400
(tel. 479-41-22).
J.C.

Remonty mieszkañ
 tak, ale z g³ow¹

W najmielszych wyobra¿eniach nie spodziewa³am siê, ¿e kto wpadnie
na pomys³, ¿eby pod³¹czyæ Junkers do przewodu wentylacyjnego. Okaza³o
siê jednak, ¿e s¹ tacy pomys³owi Dobromirowie(nazwê zapo¿yczy³am
z dawnej Dobranocki). Na III i IV etapie Liburni, ale nie tylko, s¹ mieszkania, w których w kuchniach kiedy by³y ma³e termy gazowe, nieodprowadzaj¹ce spalin do przewodu spalinowego. Zatem w tych kuchniach nie ma takiego przewodu! Wymieniaj¹c swego czasu instalacje wodoci¹gowe doprowadzalimy wodê do kuchni z ³azienek lub zostawialimy termy. Ostatnio
w czasie przegl¹du kominiarskiego okaza³o siê, ¿e w kilku mieszkaniach
w trakcie remontu termê zast¹piono Junkersem i odprowadzono spaliny do
przewodu wentylacyjnego!
Absolutnie nie wolno tego robiæ! Te przewody s¹ zbiorcze. Spaliny mog¹
przedostaæ siê do s¹siadów i ich podtruæ lub otruæ. Mog¹ te¿, jeli w mieszkaniu zrobi siê podcinienie (szczelne okna) cofn¹æ siê do danego mieszkania.
Nie wolno te¿, piszê o tym kolejny raz, montowaæ elektrycznych wentylatorków w ³azienkach ani w kuchniach, z tych samych powodów. Przewody s¹
zbiorcze, dzia³aj¹ grawitacyjne i tak s¹ obliczone. Wentylatorek powoduje
zwiêkszony wyp³yw powietrza z pomieszczenia, ale jeli nie zapewnimy odpowiedniego nap³ywu  szczelne okna, to nap³ynie stamt¹d, gdzie nie trzeba
 na przyk³ad z przewodu spalinowego! Zatrujemy siebie lub s¹siadów niechybnie. Pod uwagê trzeba przy tym braæ wiek naszych budynków  przewodykominowe mog¹ byæ rozszczelnione. Jeli potwierdza to kominiarz, to
wk³adamy w nie rury z blachy nierdzewnej (o ile siê da) lub uszczelniamy
innym sposobem.
Inny kwiatek z remontowej ³¹czki, tym razem na Podgórzu, to wyburzenie
fragmentu ciany nonej ¿elbetowej (!). Na szczêcie nie usuniêto jeszcze
zbrojenia, gdy do mieszkania przyszed³ nasz inspektor nadzoru (w innej sprawie) i zapobieg³ dalszym bezmylnym dzia³aniom, ponoæ wynajêtej firmy
budowlanej. Przed takimi firmami strze¿ mnie Panie!
A tyle razy piszemy  remont , jakiekolwiek ulepszenia, tak¿e i te pseudoulepszenia mieszkania, musz¹ byæ uzgodnione z administracj¹ osiedla, a wiêc
ze Spó³dzielni¹.
A.W.
Wydawca:

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka.
Nieodp³atnie dla cz³onków Spó³dzielni
Zarz¹d nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ artyku³ów
dostarczanych do druku
Druk: Cieszyñska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn, ul. Pokoju 1

